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Az "ivás felügyelő" egyúttal gyógyszer bevétel emlékeztetőként is használható.  
A rámondható szöveggel a tabletták bevételére is lehet emlékeztetni.  
Rendelési szám:  86 03 75 
 
Műszaki adatok: 
Üzemi feszültség: Mellékelve egy dugaszadapter, bemeneti feszültsége 230 V/AC, kimenet  12 vagy 15 V/DC > 150 mA  
| Kapcsolóóra: 24 órás formátumban.  Nagyon egyszerűen kezelhető mechanikus kapcsolóóra, tolható bütykökkel.  Kb. 
15 perces időközre beállítható egy üzenet  | Szöveg felvétel: Max. 5 mp-es üzenet mondható rá: pl. „Kedves nagymama, 
most innod kell valamit!" | Ismétlés: 15 percen belül kb. 50-60 másodpercenként, ha közben nem nyomják meg a "STOP" 
gombot.  | Lejátszás: 
Először csengőhang szólal meg, majd hallható, hogy vizet öntenek egy pohárba, ezután jön a rámondott szöveg. | 
Hangerő: beállítható | Kijelzők: 2 világító kijelző:  „BETRIEB" (üzemkész“  és „ALARM" (Emlékeztetés) | Méret: kb. 120 x 
100 x 82 mm 
 

 
 
Első üzembe helyezés: 
1. A mellékelt dugaszadaptert kösse össze a készülékkel, úgy, hogy az adapter dugóját az ivás felügyelő készülék 
megfelelő hüvelyébe dugja (a készülék oldalán).   A dugaszadapter hálózati dugóját ezután dugja be egy hálózati 
konnektorba (1. rajz).  
2. Az óra fedelét a 2. rajz szerint húzza le: a mutatóujjával nyomja meg a fedél közepét, majd húzza le hátrafelé a fedelet.   
3. A fedél alatt található a kapcsolóóra, 2 kezelő gomb, és a lyuk a mikrofon számára a szöveg rámondásához (ld. a 3. 
rajzot).  
4. Az aktuális óraidő beállítása: a kapcsolóóra külső kék koszorúja az óra 
járásával megegyezően forgatható.  A középső részre nyomtatott nyílra kell a 
koszorút forgatni, és ezzel az aktuális óraidőt beállítani.  A nyílnak az aktuális 
óraidőre kell mutatni (24 órás formátumban működő óráról van szó). 
5. A kívánt "emlékeztető idők" beállítása: a kis kék bütykök az óra külső 
koszorúján kapcsolják be az "emlékeztetés" funkciót.  A kívánt emlékeztető 
időpontokhoz egy kis csavarhúzóval a kék bütyköket felső helyzetbe kell tolni (ld. 
a 4. rajzot). Ha például az emlékeztetést  9 órakor, 12 órakor, 15 órakor és 18 
órakor kívánja, akkor a kék bütyköket a 9, 12, 15 és 18 számok  fölött a felső 
helyzetbe kell tolni a csavarhúzóval.  Az összes többi bütyök az alsó helyzetben 
marad.  Ezzel a programozás befejeződött.  
 
 

 
 
6. Kapcsolja be a készüléket (5. rajz): a hangerő szabályozót ütközésig forgassa jobbra.  Ezzel a szabályozóval a 
hangerőt szabályozhatja, és ha balra forgatja ütközésig, a készülék kikapcsolódik (kattanás hallható).   
7. A szöveg rámondása (ld. a 6. rajzot): a mikrofontól kb. 10 20 cm-re mondja el a megfelelő szöveget.  Az „AUFNAHME“ 
(felvétel) gombot tartsa nyomva, és a sípoló hangjel után mondja el a szöveget (csak egy mondatot, és max.  5 
másodpercig), pl. : "Kedves nagymama, most innod kell valamit!"   
Ha túl hosszú szöveget mond, kettős sípjel hallatszik.  Akkor a szöveget rövidebben, még egyszer rá kell mondania.  A 
„WIEDERGABE“ (lejátszás) gomb nyomásával lehallgathatja a szöveget: először egy csengőhang hallható, majd a víz  
kiöntésének zaja, és ezután a szöveg.  A szöveget tetszés szerint újból és újból rámondhatja.  
Ha hangosan beszél, a lejátszás is hangosabb lesz. 
8. Az a személy, akit az ivásra kíván figyelmeztetni, ha hallja a szöveget, a "STOP" gombot megnyomja (ld. a 7. rajzot), 
hogy az emlékeztető szöveget  leállítsa, és ezután valamit igyon.  Ha az illető a „STOP“ gombot nem nyomja meg, a 
szöveg ismétlődik kb. 10-15-ször a következő 15 perc alatt (ha csak 1 bütyköt toltak fel a kapcsolóórán.  Ha egymás 
melletti 2 bütyköt nyomott fel, az ismétlés 30 percig is eltarthat.  
 
Általános tudnivalók:  
Az óra programozása  és a szöveg rámondása után a ház fedelét ismét fel kell tolni (hogy a beállításokat véletlenül ne 
változtassák meg).   
A készüléket ezután fel kell állítani, úgy, hogy a hangszórója előre nézzen.  Ekkor a két világítódióda is látszik: a baloldali 
LED mutatja a készülék működését, a jobboldali LED villog, ha az emlékeztető éppen üzemben van (ld. a 8. rajzot).  
Ha a hangerő szabályozót balra ütközésig tolja (kattanást hall), akkor az emlékeztető riasztás ki van kapcsolva.  Az óra 
azonban tovább is jár, és a készülék bármikor újból bekapcsolható, ha egy 
emlékeztető riasztást kívánnak.  Kérjük, ne felejtse el, hogy a hangerő 
szabályozót elegendő mértékben tolja jobbra, hogy a hang megfelelően 
hallható legyen.  Ha a szabályozót nem tolja eléggé jobbra, a hangerő túl 
gyenge lesz.  
Infó: ha a hálózati adapter dugóját kihúzza a konnektorból (a készülék nem kap 
áramot), a készülék memóriája elveszti a felprogramozott szöveget, és újból rá 
kell mondani.  
Ha a folyamatban lévő rámondást meg akarja szakítani, nyomja meg a „STOP“ 
gombot a készüléken felül (ld. a 7. rajzot).  
A csengőhang és a vízkiöntés zaja fixen be van programozva, azt nem lehet 
megváltoztatni, vagy törölni.  
 
 


